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Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 
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Takdim 

 ِبْســــِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan 
yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, 
amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidâyet 
verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru 
yola iletemez.  

Şahadet ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık hak ilâh 
yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şahadet ederim 
ki, Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûludur. 

"Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse 

öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i 

İmran; 3/103) 

"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da 

eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadınlar türeten 

Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde 

bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de 

sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." 

(en-Nisâ; 4/1),  

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz 

söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, 
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günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne 

itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 

33/70-71) 

Bundan sonra,  

Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelam’ı, yolların en 
hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. 
İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan 
çıkarılan şey bidattir ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da 
ateştedir. 

Bu küçük risalede, asrımızda İslâm âleminde dahi 
yaygınlaşmış olan lezbiyenlik ve livata gibi cinsel sapkınlıkları 
temize çekmeye çalışan bazı sapmış fıtrat sahiplerinin ortaya 
attıkları şüphelere dair bir soruya cevap verilmiştir.  
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İslâm’da Cinsel Anormalliklerin 

Hükmü 

Soru: “İslam’da cinsel anormalliklerin hükmü nedir? İslam 
bu meseleye fetva verir mi? Cinsel anormalliklerin psikolojik bir 
hastalık olduğuna itibar ettiğimizde buna karşı nasıl bir tutum 
takınmalıyız? Bizler kendisinde cilt hastalığı olan kimseyi, abdest 
almaya gücü yetmediği için bundan sorumlu tutmuyoruz. 
Psikiyatri uzmanlarının geneli cinsel anormalliklerin, uzun bir 
sürecin tamamlanmasından sonra ortaya çıkan tabiî bir durum 
olduğu hususunda söz birliği etmişlerdir. Durum böyle olduğuna 
göre âlemlerin rabbi onları çift cinsiyetli olarak yarattığı halde 
onları, kendiliğinden gelişen bir durum ve işlemedikleri bir günah 
sebebiyle nasıl cezalandırır? 

Cevap: 

Hamd Allah’a, salat ve selam Allah’ın rasulüne, âl’ine ve 
ashabına olsun. Bundan sonra: 

İster erkekler arasında livata, ister kadınlar arasında sihak 
(lezbiyenlik) olsun, cinsel sapmaların bunun öncülerinin haram 
oluşunda ihtilaf yoktur. Bu iki suçun cezaları da farklıdır. Livata 
(erkek erkeğe ilişki)nin cezası öldürülmektir. Lezbiyenliğe gelince 
bunun had cezası yoktur, ancak ta’zir cezası söz konusudur.  

Mevsuatu’l-Fıkhiyye’de şöyle denilir: “Fakihler livatanın 
(erkek erkeğe ilişkinin) haram olduğu hususunda ittifak 
etmişlerdir. Zira bu en ağır çirkinlerdendir. Nitekim Allah Teâlâ 
Kerim Kitabında bunu işleyenleri zemmedip ayıplamış ve şöyle 
buyurmuştur: 
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ِمهِ  َقاَل  ِإذ   َولُوًطا َفاِحَشةَ  َلَتأ تُونَ  ِإنَُّكم   ِلَقو   َسَبَقُكم   َما ال 
َعاَلِمينَ  ِمنَ  أََحد   ِمن   ِبَها َجاَل  َلَتأ تُونَ  أَِئنَُّكم   * ال  َطُعونَ  الر ِ  َوَتق 

ِبيَل  َكرَ  َناِديُكمُ  ِفي َوَتأ تُونَ  السَّ ُمن  ِمهِ  َب َجَوا َكانَ  َفَما ال   ِإّلَّ  َقو 
اِدِقينَ  ِمنَ  ُكن َت  ِإن   اّللَِّ  ِبَعَذاِب  ائ ِتَنا َقالُوا أَن    الصَّ

“Lût'u da (gönderdik). O, kavmine demişti ki: 
“Gerçekten siz, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir 
hayâsızlığı yapıyorsunuz! Siz, ille de erkeklere yaklaşacak, 
yol kesecek ve meclislerinizde edepsizlikler yapacak 
mısınız?” (Ankebut 28-29) 

Bu ayette geçen: “Gerçekten siz, daha önce hiçbir 
milletin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz” ifadesi, 
sözkonusu cinsel sapmaların insanın normal tabiatinden 
olmadığını açıkça göstermektedir. Yine Allah Teâlâ şöyle 
buyurmuştur: 

َرانَ  أََتأ تُونَ  ك  َعاَلِمينَ  ِمنَ  الذُّ  َلُكم   َخَلَق  َما َوَتَذُرونَ  * ال 
َواِجُكم   ِمن   َربُُّكم   ُتم   َبل   أَز  م   أَن   َعاُدونَ  َقو 

“İnsanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? 
Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz! 
Doğrusu siz sınırı aşmış bir kavimsiniz!” (Şuara 165-166) 

Bu çirkinlikler hakkında: “Doğrusu siz sınırı aşmış bir 
kavimsiniz” buyrulması, sözkonusu eylemlerin kesinlikle Allah’ın 
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insanları yaratmış olduğu fıtrata aykırı bir sapma olduğunu 
göstermektedir. 

Umeyye oğulları halifelerinden biri şöyle demiştir: “Şayet 
Allah bize Lut kavminin kıssasını anlatmasaydı, bir erkeğin bir 
erkeğe ilişki kuracağını hiç zannetmezdim.” 

Kadın, Kadınla, Erkek, Erkekle Aynı Örtü 

Altında Bulunamaz 

Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: “Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

أَةُ  تَُباِشرُ  َّل  َمر  أَةَ  ال  َمر  ُجُل  َوَّل  ال  ُجَل  الرَّ  الرَّ

“Kadın (bir örtü altında) tenini diğer bir kadının tenine, 
erkek de (bir örtü altında) tenini diğer bir erkeğin tenine, 
dokundurmasın.”1 

Livatanın (Erkek Erkeğe İlişkinin) Hükmü 

İğrençliği, kötülüğü ve tehlikesi sebebiyle bu günahı 
işleyenleri Allah, başka bir kavim üzerine toplamadığı şu dört 
çeşit cezayla cezalandırmıştır. Gözlerini kör eder, ülkelerinin 
altını üstüne getirir, üzerlerine sert taşlar yağdırır ve bir çığlık 

                                                

1 Buhârî ve Muslim’in şartlarına göre sahih. Acurri Zemmu’l-Livat 
(21) Ahmed (2/325, 447, 497) İshak b. Rahuye (124) İbn Hibbân 
(12/397) Ebû Dâvûd (4019) Bezzar (17/61) Taberânî Mu’cemu’s-Sagir 
(653) Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (3258) İbn Asakir Tarih (67/326) 
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gönderir. 

Cabir radıyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu:  

ِم لُوط   ِتي َعَمُل َقو  َوَف َما أََخاُف َعَلى أُمَّ  ِإنَّ أَخ 

“Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeylerden 
birisi de Lut kavminin amelidir.”2 

İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan: “Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

ِم لُوط  َوَلَعَن اّللُ  َمن  َعِمَل َوَلَعَن اّللُ  َمن  َعِمَل َعَمَل َقو 
ِم لُوط   ِم لُوط  َوَلَعَن اّللُ َمن  عَ  َعَمَل َقو   ِمَل َعَمَل َقو 

“Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin. Lut 
kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin. Lut kavminin 
amelini işleyene Allah lanet etsin.”3 

Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu 

                                                

2 Hasen. Tirmizî (1457) İbn Mâce (2563) Ahmed (2/382) Hâkim 
(4/357) Beyhaki Şuabu’l-İman (5374) İbn Ebi’d-Dunya Zemmu’l-Melahi 
(126) 

3 Sahih. Ahmed (1/309) İbn Hibbân (10/265) Hâkim (4/356) Ziya el-
Muhtare (12/214) Beyhakî Şuabu’l-İman (5373) İbn Ebi’d-Dunya 
Zemmu’l-Melahi (161) 
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aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ِع َسَمَواِتِه َفَردَّ  ِق َسب  ِقِه ِمن  َفو  َعًة ِمن  َخل  ُ َسب  َلَعَن اّللَّ
ِ َواِحد   ِه َوَسلََّم َعَلى ُكل  ِ َصلَّى اّللُ َعَلي  ات   َرُسوُل اّللَّ َثََلَث َمرَّ

ُعون   ثُمَّ َقاَل  ُعون  َمل  ُعون  َمل  ِم لُوط  َمل   ِمن  َعِمَل َعَمَل َقو 
ُعون  َمن   أَ  َمل  َمر  َن ال  َنِتَهاَجَمَع َبي  ُعون  َمن   ِة َواب  ًئا ِمن   َمل  َسبَّ َشي 

ُعون  َمن   َواِلَدي هِ  َبَهاِئمِ َمل  ًئا ِمَن ال  ُعون   أََتى َشي  َمن  َغيََّر ُحُدوَد  َمل 
ِض  َر  َر  اْل  ُعون  َمن  َتَولَّى َغي  ، َمل 

ِ ِر اّللَّ ُعون  َمن  َذَبَح ِلَغي  َمل 
 َمَواِليهِ 

“Allah yedi kat semanın üzerinden yedi kişiye lanet 
etti.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan her birine 
bu laneti üç kere tekrarladı ve şöyle buyurdu:  

“Lut kavminin yaptığını yapan (erkekle ilişkiye giren 
erkek) lanetlenmiştir. Bir kadınla ve o kadının kızıyla ilişkiye 
giren lanetlenmiştir. Anne ve babasına söven lanetlenmiştir. 
Hayvanlarla ilişkiye giren lanetlenmiştir. Arazi sınırlarını 
değiştiren lanetlenmiştir. Allah’tan başkası adına hayvan 
kesen lanetlenmiştir. Kendi efendisinden başkasının 
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velayetine giren (köle) lânetlenmiştir.”4 

Livata’nın, İslam şeriatındaki cezası -racih olan görüşe 
göre- kılıçla öldürmedir. Bu livatayı yapanın cezasıdır. Kendisine 
livata yapılan ise isteyerek ve kendisi seçerek bu olaya alet 
olmuşsa aynı şekilde cezalandırılır.  

İbn Ebî Nuceyh, Tefsîr’inde ‘Amr b. Dinâr’dan şöyle 
nakleder: “Bir erkek üzerine atlayan her erkek Lût kavmiyle 
beraber haşrolur.”5  

Muhammed b. el-Munkedir rahimehullah şöyle 
anlatmıştır: 

َوِليدِ  ب نَ  َخاِلدَ  أَنَّ  يِق  ر  َبك   أََبى ِإَلى َكَتَب  ال  د ِ  َرِضَي  الص ِ
 ُ هُ  اّللَّ َعَرِب  َنَواِحي ِفي َرُجًَل  َوَجدَ  أَنَّهُ  َعن   تُن َكحُ  َكَما يُن َكحُ  ال 

أَةُ  َمر  ر   أَبُو َفَجَمعَ  ال  َحاَب  ِلَذِلَك  َبك  ُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولِ  أَص   اّللَّ
هِ  ُهم   َوَسلَّمَ  َعَلي  ُ  َرِضَي  َطاِلب   أََبى ب نُ  َعِليُّ  ِمن  هُ  اّللَّ  َفَقاَل  َعن 
َمل   َلم   َذن ب   َهَذا ِإنَّ  َعِليُّ  ة   ِإّلَّ  أمة ِبهِ  َتع  ُ  َفَفَعَل  َواِحَدة   أُمَّ  اّللَّ
ُتم   َقد   َما ِبِهم   َرَق  أَن   أََرى َعِلم  َتَمعَ  ِبالنَّارِ  يُح   َرأ ُي  َفاج 

                                                

4 Sahih ligayrihi. Hâkim (4/396) Taberânî Evsat (8/234) Beyhaki 
Şuab (4/378) 

5 İbnu’l-Kayyîm, Ravdâtu’l-Muhibbîn (s. 395) 
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َحاِب  ُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولِ  أَص  هِ  اّللَّ َرَق يُ  أَن   َوَسلَّمَ  َعَلي   ِبالنَّارِ  ح 
رِ  اب نُ  َحَرُقُهم   َوَقد   َقاَل  بالنار يحرق أن بكر أبو فأمر َبي   الزُّ

دِ  ب نُ  َوِهَشامُ  َمِلِك  َعب   ال 

“Halid b. el-Velid radiyallahu anh, Ebu Bekr radiyallahu 
anh’e bir bölgede tıpkı kadının nikâhlandığı gibi erkeğin 
nikâhlandığını yazdı. Bunun üzerine Ebu Bekr radiyallahu anh de 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabıyla istişare etmek 
için onları topladı. Aralarında Ali b. Ebi. Ali radiyallahu anh de 
vardı ve şöyle dedi: 

“Böyle bir şeyi ancak tek bir ümmet yaptı. Allah onlara 
bildiğiniz cezayı vermiştir. Ben onların ateşle yakılmaları 
görüşündeyim.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
ashabının görüşleri, onların ateşle yakılmaları hususunda 
birleşti. Bunun üzerine Ebu Bekr radiyallahu anh ateşle 
yakılmalarını emretti. Nitekim (ondan sonra) Ebu’z-Zubeyr ve 
Hişam b. Abdilmelik de onları yakmıştır.”6 

İbni Abbas radıyallahu anhuma’dan Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:  

تُُموهُ  َمن   َمُل  َوَجد  مِ  َعَمَل  َيع  ُتُلوا لُوط   َقو  َفاِعَل  َفاق   ال 

                                                

6 Hasen. İbn Ebi'd-Dunyâ Zemmu’l-Melahi (140) Beyhakî (8/232) 
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ُعوَل  َمف   ِبهِ  َوال 

“Lut kavminin amelini (livatayı) yapanları bulduğunuz 
zaman livata yapanı da, kendisine livata yapılanı da 
öldürün.”7 

Aişe radıyallahu anha dedi ki:  

ِم لُوط  َعَلى  ِني َعَمَل َقو  َقِبيِح َتع  ِر ال  َم  ُل َمِن اتُِّهَم ِباْل  أَوَّ
ِد ُعَمَر، َفأَمَ  َض َشَباِب ُقَري ش  أَّلَّ يَُجاِلُسوهُ َعه   َر ُعَمُر َبع 

“Lut kavminin yaptığını yapmakla itham edilen ilk kişi 
Ömer radıyallahu anh zamanında itham edilen bir kişidir. O 
zaman Ömer radıyallahu anh Kureyş gençlerine:  

“Onunla oturmayın” diye emretmiştir.”8 

Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem üç defa Lut 
kavminin amelini işleyene lanet etmiştir. Bu da bunun büyük 
günahlardan olduğunu gösterir.  

                                                

 7 Sahih. Ahmed, (1/300) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (12/204) Hakim 
(4/395) Tirmizi (1456) Ebu Davud (4462) İbn Mace (2561) Taberani 
(11/226) Bkz. Sahîhu’l-Câmi‘ (6565). 

8 Sahih mevkuf. Ma’mer, Cami (1050) Ebu Arube el-Evail (109) 
Haraiti Mesaviu’l-Ahlak (436) Beyhaki Şuab (5394)  
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Lezbiyenliğin (Kadın Kadına İlişkinin) Hükmü 

Kadın da erkek gibi gözünü haramdan korumakla, namus 
ve iffetini muhafaza etmekle emrolunmuştur. Allah Teâlâ şöyle 
buyurmaktadır:  

ِمِنينَ  ُقل   ُمؤ  وا ِلل  َفظُوا أَب َصاِرِهم   ِمن   َيُغضُّ  َوَيح 
َكى َذِلَك  ُفُروَجُهم   َنُعونَ  ِبَما َخِبير   اّللََّ  ِإنَّ  َلُهم   أَز   َوُقل   * َيص 
ِمَناِت  ُمؤ  نَ  ِلل  َفظ نَ  ِهنَّ أَب َصارِ  ِمن   َيغ ُضض   ُفُروَجُهنَّ  َوَيح 

“Mü’min erkeklere de ki: ‘Gözlerini (haramdan) 
sakınsınlar, mahrem yerlerini de korusunlar. Böylesi onlar 
için daha temizdir. Şüphe yok ki Allah yaptıkları işlerden çok 
iyi haberdar olandır.’ Mümin kadılara da de ki: ‘Gözlerini 
(haramdan) sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar.” (Nûr, 
30-31) 

Enes radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

َمَلت   ِإَذا َتع  ِتي اس  ًسا أُمَّ ِهمُ  َخم  َمارُ  َفَعَلي   َظَهرَ  ِإَذا الدَّ
ُس  التََّلَُعنُ  ِفيِهمُ  َحِريرِ ا َولُب  َناِت  َواتََّخُذوا ل  َقي   َوَشِربُوا ال 

َتَفى ال ُخُموَر، َجالُ  َواك  َجالِ  الر ِ َساءُ  ِبالر ِ َساءِ  َوالن ِ  ِبالن ِ

“Ümmetim şu beş şeyi yaptıkları zaman yerle bir 
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edilirler: Aralarında lanetleşme ortaya çıkar, içki içerler, ipek 
giyerler, şarkıcı kadınlar edinirler, erkekler erkeklerle yetinir 
(livata yapar) ve kadınlar kadınlarla yetinirse (lezbiyenlik 
yaparsa)”9  

Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh’den: Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

ُجُل  أََتى ِإَذا ُجَل  الرَّ أَةُ  أََتِت  َوِإَذا َزاِنَيانِ  َفُهَما الرَّ َمر   ال 
أَةَ  َمر   َزاِنَيَتانِ  َفُهَما ال 

“Erkek erkeğe ilişki kurarsa ikisi zina etmişlerdir. 
Kadın kadına ilişki kurarsa ikisi zina etmişlerdir.”10 

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu: 

َيا َحتَّى َيَقَع َوالَّ  ن  ، َّل َتن َقِضي َهِذِه الدُّ ِذي َبَعَثِني ِبال َحق ِ
ُف  َقذ  ُخ َوال  َمس  ُف َوال  ِ  َقالُوا ِبُهُم ال َخس  َوَمَتى َذِلَك َيا َنِبيَّ اّللَّ

ي؟ َقاَل بِ  ُروجَ ِإَذا َرأَي َت الن ِ  أَِبي أَن َت َوأُم ِ َن السُّ  َساَء َقد  َرِكب 

                                                

9 Hasen ligayrihi. Taberani Evsat (2/17) Taberani Musnedu’ş-
Şamiyyin (519) Beyhaki Şuab (4/377) Ebu Nuaym Hilye (6/123) el-
Elbani Sahihu’t-Tergib (2054, 2386) 

10 Hasen. Beyhaki (8/233) Beyhaki Şuab (4/375) 
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َقي   ورِ َناُت َوَكثَُرِت ال  ِلُموَن   َوُشِهَد َشَهاَداُت الزُّ ُمس  َوَشِرَب ال 
ِل ا ةِ ِفي آِنَيِة أَه  َهِب َوال ِفضَّ ِك الذَّ ر 

َجاُل َواس   لش ِ َنى الر ِ َتغ 
َجالِ  َساءِ  ِبالر ِ َساُء ِبالن ِ  َوالن ِ

“Beni hak ile gönderene yemin ederim ki yere batma, 
taşlanma ve suretlerin değişmesi meydana gelmeden dünya 
yok olmaz.” Dediler ki:  

“Bu ne zaman olur ey Allah’ın nebisi?” şöyle buyurdu:  

“Kadınların eğerlere bindiğini, şarkıcı kadınların 
çoğaldığını, yalancı şahitliğin yayıldığını, erkeklerin 
erkeklerle (livata yaparak) yetindiğini ve kadınların 
kadınlarla (lezbiyenlik yaparak) yetindiklerini gördüğün 
zaman.”11 

Vâsile b. Eska radiyallahu anh’den: “Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu 

                                                

11 Hasen ligayrihi. Hakim (4/483) Bezzar (15/220) Taberani Evsat 
(5/195) Şeceri Emali (2742, 2776) Deylemi (7103) isnadında Suleyman 
b. Davud el-Yemami zayıftır.  

* Ebu Hureyre radıyallahu anh’den mutabisini: Ebu Nuaym, 
Ahbaru İsbehan’da (1/51) rivayet etmiştir. 

* İbn Mes’ud radıyallahu anh’den şahidini: Taberani (10/228) 
Şeceri Emali (2803) isnadında Seyf b. Miskin zayıftır. 
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َحاُق  نَ  الس ِ َساءِ  َبي  َنُهنَّ  ِزًنا الن ِ  َبي 

“Kadın kadına yaklaşacak olursa her ikisi de 
zinakârdır.”12 

Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir:  

َقَضنَّ  ََلمِ  ُعَرى َلُتن  س  ِ َوةً  اْل  َوةً  ُعر  د   َيُقوَل  َّل  َحتَّى ُعر   َعب 
َكُبنَّ  َمه   َمه   َُممِ  ُسَننَ  َوَلَتر  َلُكم   اْل  وَ  َقب  لِ  َحذ  لِ  النَّع   َّل  ِبالنَّع 

ِطئُونَ  ِطئُكُ  َوَّل  َطِريَقُهم   تُخ   َكانَ  ِفيِمن   َكانَ  أَنَّهُ  َلو   َحتَّى م  يُخ 
َلُكم   َُممِ  ِمنَ  َقب  ة   اْل  َعِذَرةَ  َيأ ُكُلونَ  أُمَّ َبةً  ال   َياِبَسةً  أَو   َرط 

ُتُموَها ُضُلوُهم   َْلََكل   َكانَ  ِفيِمن   َتُكن   َلم   ِخَصال   ِبَثََلِث  َوَسَتف 
َلُكم   َُممِ  ِمنَ  َقب  ُش  اْل  ُقُبورِ  َنب  نَ  ال  َساءِ  ةُ َوُسم  ُمنُ  الن ِ َجاِرَيةُ  َتس   ال 
ًما َتُموَت  َحتَّى َتِفَي  َوَحتَّى َشح  َجالُ  َيك  َجالِ  الر ِ  ُدونَ  ِبالر ِ

                                                

12 Hasen. Taberânî (22/63) Musnedu’ş-Şâmiyyin (3402) Ebu Ya’la 
(13/476) Acurri Zemmu’l-Livat (22-23) Hatib (9/29) Beyhaki Şuab 
(4/376) İbn Ebi’d-Dunya Zemmu’l-Melahi (143) Abdulmelik b. Habib 
Edebu’n-Nisa (109) Heysem b. Halef ed-Devri Zemmu’l-Livat (78, 97) 
Deylemî (3532) Metâlibu’l-Aliye (1809) İbnu’l-Cevzî, Ahkâmu’n-Nisâ (s. 
65) 
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َساءِ  َساءُ  الن ِ َساءِ  َوالن ِ َجالِ  ُدونَ  ِبالن ِ  َوَلو   َلَكاِئَنة   ِإنََّها اّللَِّ  أَي مُ  الر ِ
مِ  ُفِعَل  َكَما َوُرِجُموا ِبِهم   ُخِسَف  َكاَنت   َقد    َما َواّللَِّ  لُوط   ِبَقو 
أ ِي  ُهوَ  َيِقينُ  ال َحقُّ  َوَلِكنَّهُ  ِبالرَّ  ال 

“İslam’ın bağları halka halka çözülecek, hatta kula: 
“bırak, bırak” dahi denmeyecek. Sizden öncekilerin 
adetlerine adım adım uyacaksınız, onların yolundan 
şaşmayacaksınız. Hatta sizden önceki ümmetlerde yaş ya da 
kuru uzre yiyen olmuşsa siz de yiyeceksiniz. Sizler, sizden 
öncekilerde olmayan üç hasleti de yaparsınız: Kabirleri 
soymak, kadınları şişmanlatmak, hatta öyle ki cariye 
şişmanlayıp yağdan ölür. Erkekler erkeklerle, kadınlar, 
kadınlarla yetinmeye başlar. Allaha yemin oldun bunlar 
olacaktır. Bunlar olduğu zaman da Lut kavmine olduğu gibi 
yere batmalar ve taşlanmalar olacaktır. Allah’a yemin olsun 
bunu görüşümle söylemiyorum. Bu kesin bir haktır.”13 

Şeyh Muhammed Emin eş-Şankitî, Advâ’u’l-Beyân adlı 
tefsirinde şunları söylemektedir:  

“Allah Azze ve Celle mümin erkeklerle mümin kadınlara 
gözlerini haramdan korumalarını ve iffetlerini sakınmalarını 
emretmiştir. İffetlerini korumanın kapsamına zinadan, Lût 

                                                

13 Sahih ligayrihi. İbn Vaddah el-Bid’a ve’n-Nehyu Anha (193) 
isnadında Eyyub b. Cundeb b. Bişr dışındaki ravileri güvenilirdir. Eyyub 
hakkında malumat bulamadım. 

* Ubeyd el-Cuheni radıyallahu anh’den şahidi: Ebu Nuaym Marife 
(4807) İbn Hacer Garaibu’l-Multekita (el yazma no: 255) 
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kavminin amelinden, lezbiyenlikten korunmak da dâhildir. Kişinin 
mahrem yerlerini insanlara açmaktan ve onlara göstermekten 
korumasını da kapsar…  

Allah Azze ve Celle erkek ve kadın olsun bu ayet-i 
kerimede vermiş olduğu emirleri yerine getiren kimselere 
mağfiret ve büyük mükâfat vaat etmiştir. Ancak bununla birlikte 
Ahzab Suresi’nde sözü edilen hasletleri de beraber yapmalıdır. 
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

“Doğrusu Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar… 
gizli yerlerini koruyan erkeklerle (gizli yerlerini) koruyan 
kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle Allah’ı çokça anan 
kadınlar için Allah, bir mağfiret ve büyük bir mükâfat 
hazırlamıştır.” (Ahzab, 35)”14 

Müsâhaka (lezbiyenlik); kadının kadına sürtünmesi 
demektir. Bu çok büyük bir suçtur. Bu işi yapan her iki kadın da 
bu işten vazgeçilecek şekilde bir ted’ib cezasını hak ederler.  

el-Mugnî’de şöyle denilmektedir: “İki kadın birbirine 
sürtünürse her ikisi de zinakârdır ve lanetlidirler. Çünkü Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’den şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:  

َحاُق  َساءِ  نَ َبي   الس ِ َنُهنَّ  ِزًنا الن ِ  َبي 

“Kadın kadına yaklaşacak olursa her ikisi de 
zinakârdır”15 ve her ikisine de tazir cezası verilir. Çünkü bu haddi 

                                                

14 Tarhu’t-Tesrîb, (6/186-187). 
15 Hasen. Taberânî Mu'cemu'l-Kebîr (22/63) Taberanî Musnedu’ş-
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(cezası) belirlenmemiş bir zinadır…”16 

İbn Hacer de bunu büyük günahlar arasında saymıştır. 
Fakihler lezbiyenliğin bir had cezası olmadığında ittifak 
etmişlerdir. Ancak bir masiyet (günah) olduğu için bundan dolayı 
ta’zir cezası gerekir.” 

O halde Müslüman kadın ve özellikle onların gençleri, bu 
çirkin işi yapmaktan alabildiğine sakınmalıdır. 

Mevsuatu’l-Fıkhiyye’de şöyle denilir: “Fakihler arasında 
sihak’ın (lezbiyenliğin) haram olduğu hususunda ihtilaf yoktur. 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Sihak 
(lezbiyenlik) kadınlar arasında bir zinâdır.”  

  

                                                

Şâmiyyin (3402) Ebu Ya’la (13/476) Acurri Zemmu’l-Livat (22-23) Hatib 
(9/29) Beyhaki Şuab (4/376) İbn Ebi’d-Dunya Zemmu’l-Melahi (143) 
Abdulmelik b. Habib Edebu’n-Nisa (109) Heysem b. Halef ed-Devri 
Zemmu’l-Livat (78, 97) Deylemî (3532) İbn Hacer Metâlibu’l-Aliye 
(1809) İbnu’l-Cevzî, Ahkâmu’n-Nisâ’ (s. 65) 

16 el-Mugnî, (8/198). 
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Ensestliği (Mahremleriyle İlişkiyi) Helal 

Sayanın Hükmü 

Bera b. Âzib radiyallahu anh dedi ki:  

ايَُة َفُقل ُت أَي َن تُِريُد؟ َقاَل بََعثَِني  لَِقيُت َخالِي َوَمَعُه الرَّ
َرأََة أَبِيِه  َج ام  ِه َوَسلََّم ِإلَى َرُجل  تََزوَّ  َصلَّى اّللُ َعَلي 

ِ َرُسوُل اّللَّ
ِرُب ُعنَُقُه َوآُخُذ َمالَهُ   أَض 

“Dayımla karşılaştım. Yanında bir sancak vardı. Ona: 
“Nereye gidiyorsun?” dedim. Dedi ki: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem beni babasının 
hanımıyla evlenen bir adama gönderdi. Onun boynunu vurup 
malını alacağım.”17 

                                                

17 Muslim'in şartına göre sahih. Haraitî İ’tilâlu’l-Kulub (189) İbn 
Hibbân (9/423) Hâkim (2/208, 3/732, 4/397) İbnu’l-Carud el-Munteka 
(681) Abdurrazzak (6/271) İbn Ebî Şeybe (6/566, 7/722, 8/380) Ahmed 
(4/290, 292, 297) Ebû Dâvûd (4457) Tirmizî (1362) Nesâî (3331) İbn 
Mâce (2607-2608) Dârimî (2239) Darekutni (3/196) Begavi Şerhu’s-
Sunne (2592) Ebû Ya'lâ (3/228) Bezzar (9/255, 256) Taberânî (3/277, 
22/195) Taberî Tehzibu’l-Asar (2927-29) Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar 
(2958) Tahavi Şerhu Meani’l-Asar (3/148, 149) İbnu’l-A’rabi Mu’cem 
(1413) İbn Kani Mu’cemu’s-Sahabe (1/88) İbn Hazm el-Muhalla (9/527, 
11/252) Ebu Nuaym Ma’rife (2046-47) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ 
(7/116) İbnu’l-Munzir el-Evsat (7358, 9199) İbn Ebi Asım el-Ahad ve’l-
Mesani (2010) Beyhakî (6/254, 7/162, 8/208) el-Elbani İrvau’l-Galil 
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Cinsel Sapmaya Meyleden Fakat Fiilen 

İşlemeyenler 

Açıklaması geçenler, fiil olarak işlenenler hakkındadır. 
Ama azmetmek ve tasarlamak şeklinde olmayan, sözlü ve fiili 
olarak gerçekleştirilmeyen mücerret meyilden dolayı insan 
cezalandırılmaz. Bilakis böyle bir kimsenin nefsiyle müsadelesi, 
takvasının alametidir ve övgüyü gerektiren büyük taatlerdendir. 
Kişinin kendi zorlamasıyla oluşmayan, nefsinin hevasına 
uymamış kimsenin mücerret meyilden olayı kötülenmesi veya 
cezalandırılması caiz değildir. Bilakis hayırda yardımlaşmak, 
kötülüklerin görünen ve görünmeyeninden uzaklaşmak gerekir. 
Böyle bir şeyle müptela olan kimsenin güzelce sabretmesi, içinde 
hissettiği sapmış meyillerle mücadele etmesi ve insanlardan 
kendisine karşı bulduğu muamemelere sabretmesi gerekir. 

Bu husus anlaşıldıysa, cinsel sapmaya dair mücerret 
meyli olan, söz veya fiil olarak bir şey işlemeyen bu tür insanlara 
karşı durumlarına uygun şekilde, nefislerinin şerriyle mücadele 
ettiklerinden dolayı güzel muamelede bulunulması gerekir. 
Onların psikoljik veya organları bakımından hissettikleri 
rahatsızlığa karşı yardımcı olunması gerekir. 

 Ama haram kılınan fiilleri işleyenlere gelince, onlara 
mutlak olarak; işledikleri fiilin çirkinliğinden sorumluluğu kaldıran 
ve yaptıkları işin çirkinliğini hafifleten psikolojik hastalık sahibi 
gibi muamele edilmesi doğru olmaz! Bilakis öğüt vermek ile 
kötülüğü yasaklamanın, fesadı engellemek ve hatayı 
cezalandırmanın arasını birleştirerek muamele etmek gerekir. 
Herkes durumuna, konumuna ve güç yetirdiğine göre 

                                                

(2351) 
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davranmalıdır. 

Burada bu açıdan cinsel sapmaların sınırında durmayan, 
bilakis sahipleri için bütün suçları temize çekmeye sürükleyen ve 
cezaları kaldıran, hatta suç sahiplerine musamaha gösterip 
onlara daha fazla haklar veren çirkin hatalara uyarıda 
bulunmamız gerekir.  

Bunu ve bunun toplumlar üzerindeki etkisini düşünmek 
bunun batıl olduğunu anlamak için yeterlidir. Nitekim durum bizi 
şöyle bir soruya zorluyor: “Hırsızlık yapanın eli kesilir. Psikolojik 
bir hastalık sebebiyle hırsızlık yaparsa nasıl olur?”  

İnsanın yaratılışına gelince, Allah Teâlâ insanı düzgün bir 
fıtrat üzere yaratmıştır. Sonra kendisi çevresi yahut insan ve cin 
şeytanları sebebiyle sapmalara ve diğer afetlere yönelmiştir. 
Nefis kötülüğü emredicidir. Bunun başka sebepleri de olabilir. 
Cinsel anormalliklerin yaratılıştan tabiî bir hal olduğu, insanın 
iradesi dışında geliştiği görüşü yanlıştır. 

İnsan nefsini faydalı işlerle meşgul etmezse onu habis 
işlere varis olmaya arz etmiş olur. Kişinin Allah’a taati ve Allah’ı 
zikretmeyi artırması gerekir. Ondan ayak kaymalarına karşı 
korumasını istemeli, çeşitli yakınlık vesileleriyle rabbine 
yaklaşmalıdır. 

Allah Azze ve Celle Lut kavmini cezalandırarak yere 
geçirmiş, yeri altüst etmiş, üzerlerine sahiplerine isabet eden 
taşlar yağdırmıştır. Hâlbuki Firavun ve kavmini sadece suda 
boğmuştur. Ad kavmini yalnız fırtına ile cezalandırmıştır. Semud 
kavmini yalnız sayha ile cezalandırmıştır. Bu da Lut kavminin 
işlediği suçun büyüklüğünü ve fıtrata ne kadar aykırı olduğunu 
göstermektedir.  
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Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu:   

لُود   ِمن   َما َرةِ  َعَلى يُوَلدُ  ِإّلَّ  َمو  َداِنهِ  َفأََبَواهُ  الِفط   أَو   يَُهو ِ
َراِنِه، َساِنهِ  أَو   يَُنص ِ َتجُ  َكَما يَُمج ِ َعاءَ  َبِهيَمةً  الَبِهيَمةُ  تُن   َهل   َجم 
ونَ  َعاءَ  ِمن   ِفيَها تُِحسُّ َرةَ  أَبُو َيُقولُ  ثُمَّ  َجد  ُ ا َرِضَي  ُهَري  هُ  ّللَّ  َعن 

َرةَ } َها النَّاَس  َفَطرَ  الَِّتي اّللَِّ  ِفط   {َعَلي 

“Her doğan fıtrat üzere (diğer rivayette: bu din üzere) 
doğar. Sonra anne ve babası onu Yahudileştirir, 
Hristiyanlaştırır veya Mecusîleştirir (diğer rivayette: veya 
müşrikleştirir). Tıpkı hayvanın doğurduğu yavrusu gibi. 
Onda burnu veya kulağı kesik görebilir misiniz?” Ebu Hureyre 
radıyallahu anh dedi ki:  “İsterseniz şu ayeti okuyun:  

“Hakka yönelerek kendini Allah'ın insanlara yaratılışta 
verdiği dine ver. Zira Allah'ın yaratışında değişme yoktur.” 
(Rûm, 30)18  

Iyâd b. Himâr el-Mucaşiî radıyallahu anh’den: Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbesinde şöyle buyurdu: 

َمُكم   أَن   أََمَرِني َرب ِي ِإنَّ  أََّل   ُتم   َما أَُعل ِ ا َجِهل   َعلََّمِني ِممَّ

                                                

18 Sahih. Buhârî (1358) Muslim (2658)  
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ِمي ًدا ُتهُ َنَحل   َمال   ُكلُّ  َهَذا، َيو  ُت  َوِإن ِي َحََلل   َعب   ِعَباِدي َخَلق 
ُهمُ  َوِإنَُّهم   ُكلَُّهم   ُحَنَفاءَ  َياِطينُ  أََتت  ُهم   الشَّ َتاَلت   ِديِنِهم   َعن   َفاج 

َمت   ِهم   َوَحرَّ ُت  َما َعَلي  َلل  ُهم   َلُهم   أَح  ِرُكوا أَن   َوأََمَرت   َما ِبي ُيش 
ِزل   َلم   َطاًنا ِبهِ  أُن   ُسل 

“Dikkat edin! Muhakkak ki rabbim bana size 

bilmediğiniz halde bana şu günümde öğrettiği şeyleri 

öğretmemi emretti: Kula helal kıldığım herşey helaldir. Ben 

kullarımın hepsini hanifler olarak yarattım. Sonra onlara 

şeytanlar geldi ve dinlerinden kopardılar. Onlara helal 

kıldığım şeyleri haram ettiler ve onlara kendilerine izin 

vermediğim şeyleri bana ortak koşmalarını emrettiler.”19  

Geçen nasları düşünen kimse kesin olarak anlar ki Allah 
Teâlâ, insanları düzgün bir fıtrat üzere yaratmaktadır. Bu fıtrattan 
sapan, kendi işledikleri sebebiyle, şeytanın adımlarını izlemesi, 
bozucu etken olan sebeplere uyması yüzünden sapmaktadır. 
Kişi bir huy üzerindeyse, bunların çoğu kazanarak elde edilen 
şeylerdir.  

 Ebu’d-Derdâ radiyallahu anh dedi ki: 

مُ  ِإنََّما ِعل  مُ  ِبالتََّعلُّمِ  ال  ِحل  رَ  َيَتَحرَّ  َوَمن   َحلُّمِ ِبالتَّ  َوال  َخي   ال 

                                                

19 Sahih. Muslim (2865)  
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َطه   رَّ  َيتَِّق  َوَمن   يُع   يُوَقه   الشَّ

“İlim ancak (hocadan) öğrenmek suretiyle elde edilir. 
Hilim (ağırbaşlılık) ancak hilim sahibi olmaya çalışmakla elde 
edilir. Kim hayrı araştırırsa ona verilir, kim de şeyden sakınırsa 
ondan korunur.”20 

Kim birşeyle çok meşgul olursa onunla tanınır. Bu yüzden 
kötülenmiş huylara ve çirkin günahlara galip gelmek için nefisle 
mücahede etmek gerekir. Böylesi kötü bir huyu da terk etmek için 
doğru yolu tutmaya devam etmek zorunludur. 

Eğer cinsel anormallik bir hastalıksa, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

َزَل َلُه  ِزل  أَو  َلم  َيَضع  َداًء ِإّل أَن  َ َلم  َين   ِإنَّ اّللَّ
ِ َيا ِعَباَد اّللَّ

َهَرمِ  َر َداء  َواِحد  ال   ِشَفاًء َغي 

“Ey Allah’ın kulları! Muhakkak ki Allah indirdiği her 
hastalığa şifa da koymuştur, bundan sadece ihtiyarlık 
hariçtir.”21 

                                                

20 Muslim'in şartına göre sahih. Hennad Zühd (1294) İbn Ebî 
Şeybe (5/311) Haraiti Mesaviu’l-Ahlak (736) Ebu Hayseme el-İlm (114) 
Ebu’l-Hasen el-Hilaî el-Hilaiyyat (58) Beyhakî Şuab (7/398) İbn Abdilber 
Camiu Beyani’l-İlm (516) İbn Asakir Tarih (18/98, 47/134) Mizzi 
Tehzibu’l-Kemal (22/474) 

21 Sahîh. Begavî Şerhu’s-Sunne (3226) Hâkim (1/209, 4/221, 443) 
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Cinsel Anormalliğin Tedavisi 

Cinsel anormalliği olanların tedavisi de şunlardır: 

1- Allah Azze ve Celle’ye samimi tevbe etmek, Allah’ın 
haklarından ihmal edilen şeylerden dolayı pişmanlık duymak, bu 
günahtan uzaklaşmak hususunda azimli ve kararlı olmak. Kim 
tevbe ederse Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder. 

2- Vaktini Allah’a taat ile meşgul etmek, Allah Subhanehu 
ve Teâlâ’yı çokça zikretmek. Allah’a itaat etmek kişiye hoş bir 
hayat kazandırır. Kim Allah ile olursa, Allah da onunla olur. Allah 
Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

ِمن   َوُهوَ  أُن َثى أَو   َذَكر   ِمن   َصاِلًحا َعِمَل  َمن   ِيَينَّهُ  ُمؤ   َفَلنُح 
َبةً  َحَياةً  ِزَينَُّهم   َطي ِ َرُهم   َوَلَنج  َسنِ  أَج  َمُلونَ يَ  َكانُوا َما ِبأَح   ع 

“Erkek veya kadın, mümin olarak kim salih amel 
işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve 
mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile 
veririz.” (Nahl 97) 

                                                

İbn Hibbân (13/427) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (4/167) Buhârî Edebu’l-
Mufred (291) Ebû Dâvud (3855) Ahmed (4/278) Tayalisi (1232) İbn 
Mace (3436) Tirmizi (2038) İbnu’l-Ca’d Musned (2586) İbn Ebî Şeybe 
(5/31) Humeydi (824) İbn Bişran Emali (812) Taberânî (1/182) Ebu 
Nuaym Tarihu İsbehan (s.189) İbn Hazm el-Muhalla (4/176) İbn Asakir 
Tarih (53/317) Beyhaki (10/246) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned (20) 
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Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

َقى َوَّل  َيِضلُّ  َفََل  ُهَداَي  اتََّبعَ  َفَمنِ   َيش 

“Kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht 
olmaz” (Taha 123)  

Allah’ı zikretmek kalpleri onarır ve huzura kavuşturur: 

ُكُروِني ُكم   َفاذ  ُكر    أَذ 

“Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim.” (Bakara 152) 

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den: Nebî sallallahu aleyhi ve 

sellem şöyle buyurdu:  

ِدي َظن ِ  ِعن دَ  أََنا: َوَجلَّ  َعزَّ  اّللُ  َيُقولُ   َمَعهُ  َوأََنا ِبي َعب 
ُكُرِني ِحينَ  ِسهِ  ِفي َذَكَرِني ِإن   َيذ  تُهُ  َنف  ِسي ِفي َذَكر   َوِإن   َنف 

تُهُ  َمَل   ِفي َذَكَرِني ر   ُهم   َمَل   ِفي َذَكر  ُهم   َخي  َب  َوِإن   ِمن   ِمن ِي َتَقرَّ
ًرا ب ُت  ِشب  هِ  َتَقرَّ َب  َوِإن   ِذَراًعا ِإَلي  ب ُت  ِذَراًعا ِإَليَّ  َتَقرَّ هُ  َتَقرَّ  َباًعا ِمن 
ِشي أََتاِني َوِإن   ُتهُ  َيم  َوَلةً  أََتي   َهر 

“Allah Teâlâ buyurdu ki: “Ben kulumun zannına 

göreyim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer beni 
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nefsinde zikrederse ben de onu nefsimde zikrederim. Eğer 

beni bir topluluk içinde zikrederse ben de onu, onlardan 

daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Bana bir adım 

yaklaşırsa ben ona bir zira’ yaklaşırım. O bana bir zira’ 

yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek 

gelse, ben ona koşarak gelirim.”22 

3- Salihlerle arkadaşlık etmeli, onların meclislerine 
yaklaşmalı, bâtıl ehlinden uzaklaşmalı ve kötülük işleyen 
kimselerle bir araya gelmeyi terk etmelidir. Zira kişi zorunlu 
olarak bir araya geldiği kimselerden muhakkak etkilenir.  

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den: Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

َين ظُر  أََحُدُكم  َمن  يَُخاِلُل  ُء َعَلى ِديِن َخِليِلِه َفل  َمر   ال 

“Kişi dostunun dini üzeredir. Her biriniz kiminle 
dostluk ettiğine baksın.”23 

Ebu Musa radiyallahu anh’den: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:  

اِلحِ  الَجِليِس  َمَثُل  ءِ  َوالَجِليِس  الصَّ و   َصاِحِب  َكَمَثلِ  السَّ

                                                

22 Sahih. Buhârî (7405) Muslim (2675) 
23 Hasen. Ahmed (2/303, 334); Ebû Dâvûd (4833); Tirmizî (2378) 

Hakim (4/188) el-Elbani, es-Sahiha (927) 
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ِك  ادِ  َوِكيرِ  الِمس  َدُمَك  ّلَ  الَحدَّ ِك  اِحِب َص  ِمن   َيع  ا الِمس   ِإمَّ
َتِريهِ  ادِ  َوِكيرُ  ِريَحهُ  َتِجدُ  أَو   َتش  ِرُق  الَحدَّ َبَك  أَو   َبَدَنَك  يُح   َثو 

هُ  َتِجدُ  أَو    َخِبيَثةً  ِريًحا ِمن 

“Salih arkadaşın misali ile kötü arkadaşın misali, misk 
satıcısı ile demir körükçüsünün misali gibidir. Misk 
satıcısından ya güzel koku satın alırsın yahut ondan güzel 
koku bulursun. Demir körükçüsü ise ya bedenini veya 
elbiseni yakar yahut ondan kötü koku duyarsın.”24 

4- Bu çirkinliğe ulaştıracak kapı ve pencerelerin 
kapanması gerekir. Bu da genç oğlanlara bakmaktan gözü 
yummakla, onlarla yalnız kalmamakla olur. Zira genç oğlanlara 
şehvetle bakmak ilim ehlinin ittifakıyla haramdır. Allah Teâlâ 
şöyle buyurmuştur:  

ِمِنينَ  ُقل   ُمؤ  وا ِلل  َفظُوا أَب َصاِرِهم   ِمن   َيُغضُّ  َوَيح 
َكى َذِلَك  ُفُروَجُهم   َنُعونَ  ِبَما َخِبير   اّللََّ  ِإنَّ  َلُهم   أَز   َيص 

“Mü’minlere söyle bakışlarını kıssınlar, cinsel 
organlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. 
Muhakkak ki Allah ne yaptıklarını bilmektedir.” (Nur 30)  

5- Allah Teâlâ’ya dua edip sığınmak, hesap gününü 

                                                

24 Sahih. Buhârî (2101) Muslim (2628) 
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hatırlamak gerekir. Zira hesap gününü hatırlamak, el-Cebbar 
Azze ve Celle’nin huzurunda durdurulduğunu düşünmek bu 
masiyetten uzaklaştırır. 

6- Kabirleri ziyaret etmek ve ölüleri hatırlamak gerekir. Kişi 
kendini onlar arasında saymalı, dünyadan ayrılmış olduğunu, 
onun lezzet ve şehvetlerini terk etmiş olduğunu, bunların 
hepsinin tükenip günahları ve utancı ile başbaşa kaldığını 
düşünmelidir. 
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Swinger İlişkiler Deyyusluktur! 

Deyyus, hanımını ve aile halkını kıskanmayan kimsedir. 
Deyyusluğun çağımızdaki bir örneği de evden bir kadının veya 
kızın, yabancı bir erkekle telefonlaşarak -kur yapma olarak 
adlandırılan- karşılıklı konuşmalarına göz yummaktır. Evindeki 
kadınların birinin (mahremi olmayan) yabancı bir erkekle yalnız 
kalmasına razı olmaktır. Ayrıca, ailesinden bir kadının yalnız 
başına -şoför vb.- bir yabancıyla arabaya binmesine izin vermek 
ve şer’î tesettürleri olmadan dışarı çıkmalarına, gelip-geçenin 
onları seyretmesine razı olmaktır. Kötülük ve hayâsızlık yayan 
dergi ve filmleri getirip bunları eve sokmaktır. 

Şeyh Bekr Ebu Zeyd rahimehullah şöyle demiştir: “Gayret 
(kıskanma)nın zıddı deyyusluktur. Gayyur (kıskanç) kelimesinin 
zıddı da; deyyustur. Deyyus ise; kendi namusu olan kadınların 
kötülüklerine ses çıkarmayan ve bundan dolayı onları 
kıskanmayan kimse demektir.”25 

Ömer radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdu ki: 

ُخُلونَ  َّل  َثَلَثة   َجنَّةَ  َيد  َعاقُّ  ال  هِ  ال  يُّوُث  ِبَواِلَدي   َوالدَّ
َلةُ  َساءِ  َوَرج   الن ِ

“Şu üçü cennete giremez: ana babasına isyan eden, 

                                                

25 Bekr Ebu Zeyd, Hirasetu’l-Fadile (tercümesi s.112) 
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deyyus ve erkeklere benzeyen kadın.”26  

İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُخُلونَ  َّل  َثََلَثة   َجنََّة، َيد  ُ  َين ظُرُ  َوَّل  ال  ِهم   اّللَّ مَ  ِإَلي   َيو 
ِقَياَمةِ  َعاقُّ  ال  هِ  ال  أَةُ  ِلَواِلَدي  َمر  َلةُ  َوال  ُمَتَرج ِ ُمَتشَ - ال  َهةُ ال  َجالِ  ب ِ  ِبالر ِ

يُّوُث - ُ  َين ظُرُ  َّل  َوَثََلَثة   َوالدَّ ِهم   اّللَّ مَ  ِإَلي  ِقَياَمةِ  َيو  َعاقُّ  ال   ال 
هِ  ِمن ِلَواِلَدي  رَ  وُمد  َطى ِبَما والمنَّان ال َخم   أَع 

“Şu üçü cennete giremez ve kıyamet gününde Allah 
onlara bakmaz: ana babasına isyan eden, erkeklere 
benzeyen kadın ve deyyus. Şu üçüne de Allah kıyamet 
gününde bakmaz: ana babasına isyan eden, içkiye devam 
eden ve verdiğini başa kakan.”27  

İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

                                                

26 Hasen. Ziyau’l-Makdisi Muhtare (198) Taberi Tehzibu’l-Asar 
(1554) Deylemi (2506) 

* İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan: Deylemî (7621) 
27 Sahih. Ahmed (2/134) Nesai (2562) Hâkim (1/144) Ebu Ya’la 

(9/408) Bezzar (12/269, 270) Taberani (12/302) Beyhaki (10/226) 
Beyhaki Şuab (7/412) Elbani Sahihu’t-Tergib (2366) es-Sahiha (674, 
1397) 
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ُ  مَ َحرَّ  َثََلَثة   ِهمُ  اّللَّ َجنَّةَ  َعَلي  ِمنُ  ال  رِ  ُمد  َعاقُّ  ال َخم   َوال 
يُّوث ِلهِ  ِفي يُِقرُّ  الَِّذي والدَّ َخَبَث  أَه   ال 

“Allah şu üçüne cenneti haram kıldı: içkiye devam 
eden, ana babasına isyan eden ve ailesinin işlediği 
kötülükleri kabullenen deyyus.28  

Ammar b. Yasir radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُخُل  َّل  َجنَّةَ  َيد  ِمُن  ال  ُمد  َساِء َوال  ُجَلةُ ِمَن الن ِ يُّوُث َوالرَّ الدَّ
رَ  يُّوُث؟ َيا َرُسوَل اّللَِّ  قيل ال َخم  الَِّذي َّل يَُباِلي َمن   َقاَل  َما الدَّ

ِلهِ   َدَخَل َعَلى أَه 

“Deyyus, erkeklere benzeyen kadın ve içki bağımlısı 
cennete giremez.” Denildi ki: “Ey Allah’ın rasulü! Deyyus nedir?” 
Şöyle buyurdu:  

“Ailesinin yanına girene aldırmayan kimsedir.”29   

                                                

28 Sahih ligayrihi. Ahmed (2/69, 128) 
29 Sahih ligayrihi. Tayalisi (642) Beyhaki Şuab (7/412) Ebu Nuaym 

Marife (5219) Sehavî el-Ecvibetu’l-Mardiyye (111) Elbani Sahihu’l-Cami 
(3062) Sahihu’t-Tergib (2071, 2367) el-Elbani Cilbabu’l-Mer’e’de 
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Malik b. Uhamir radıyallahu anh’den: Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

َبُل  َّل  ُ  َيق  ُقورِ  ِمنَ  اّللَّ مَ  الصُّ ِقَياَمةِ  َيو  ًفا ال  ًّل  َوَّل  َصر   َعد 
َنا ُقوُر؟ َوَما اّللَِّ  َرُسوَل  َيا ُقل  ِخُل  الَِّذي َقاَل  الصُّ ِلهِ  َعَلى يُد   أَه 

َجاَل   الر ِ

“Allah kıyamet günü “sukûr”un iyiliğini kabul etmez.” 
Dedik ki: “Ey Allah’ın rasulü! Sukûr nedir?” buyurdu ki:  

“Hanımının yanına erkekleri sokan kimsedir.”30  

Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

يَماِن َوال   ِ َرُة ِمَن اْل  َغي  َفاِق ال  ُت  ِمَذاُء ِمَن الن ِ َما  َقاَل: ُقل 
ِمَذاُء؟ َقاَل   الَِّذي َّل َيَغارُ  ال 

“Kıskançlık imandan, mizâ ise nifaktandır.” Ben: “Mizâ 

                                                

(s.146) Ebu Amr b. Muhenned’in el-Muntehab’ından (2/268) 
nakletmiştir. 

30 Hasen ligayrihi. Buhari Tarih (7/304) Haraiti Mesaviu’l-Ahlak 
(408) Taberani (19/294) Bezzar Keşfu’l-Estar (1489) İbn Ebi Asım, el-
Ahad ve’l-Mesani (2639) Ebu Nuaym Marife (6016) Beyhaki Şuab 
(7/412) İbn Asakir (56/519) Sehavî el-Ecvibetu’l-Mardiyye (111) 
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nedir?” dedim. Buyurdu ki: 

“Kıskanmayandır.” Diğer rivayette: “Mezâ; deyyustur” 
şeklindedir.31 

El-Haris b. Nevfel radiyallahu anh’den: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َخلَ  َياَء ِبَيِدهِ ِإنَّ اّللَّ َخَلَق آَدَم  َق َثََلَثَة أَش 
 ُ ِه َوَسلََّم ِبَيِدهِ َصلَّى اّللَّ َراَة ِبَيِدهِ   َعَلي  َوَغَرَس  َوَكَتَب التَّو 
َدو   ِفر  ِتي َوَقاَل  َس ِبَيِدهِ ال  ُكنُهَ  َوِعزَّ ر  َّل َيس  ِمُن َخم  َوَّل  ا ُمد 
رِ قَ  َيا َرُسوَل اّللَِّ  َقالُوا َديُّوث   ِمَن ال َخم  َنا ُمد  َفَما  د  َعَرف 

يُّوُث؟ َقاَل  ِلهِ مَ  الدَّ وَء ِْلَه   ن  يُِقرُّ السُّ

“Muhakkak ki Allah Tebârek ve Teâlâ üç şeyi eliyle 
yaratmıştır: Âdem aleyhi's-selâm’ı eliyle yaratmış, Tevrat’ı 
eliyle yazmış, Firdevsi eliyle dikmiş ve şöyle buyurmuştur: 

“İzzetime yemin olsun ki bunda içkiye devam edeni 

                                                

31 Hasen. Bezzar (Keşfu’l-Estar 1490) Abdulhak el-İşbilî Ahkamu’s-
Sugra (2/635) İbn Batta el-İbane (925) Deylemi (4326) Kudâi (154) 
Mervezî Tazimu Kadri’s-Salat (490-492) Ebu Nuaym Sifatu’n-Nifak 
(180) 

* Zeyd b. Eslem’den mursel olarak şahidi: Ma’mer b. Raşid el-
Cami (111) Beyhaki (10/225) Beyhaki Şuab (10797) 
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ve deyyûsu yerleştirmem.” Dediler ki: “Ey Allah’ın rasulü! 
Deyyûs nedir?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: 

“Ailesinin işlediği kötülükleri onaylayan kişidir.”32 

Ragıb el-İsfehânî rahimehullah şöyle demiştir: “Kıskançlık, 
insanın değer verdiği kimseleri koruma saikiyle hissettiği öfkedir. 
Genelde hanımlarla ilgili olarak yaşanır. Allah Teâlâ insanlara 
bahşettiği bu kuvvet ile soyun ve nesebin korunmasını 
sağlamıştır. Bu meyanda şöyle denilmiştir:  

“Erkeklerine kıskançlık verilen her milletin kadınlarına da 
iffet verilmiştir.” Kıskançlık, insanın hayatta yönlendirmesi 
gereken şu üç alanda da kullanılan bir kuvvettir: Kişinin kendini 
idaresinde, evinin ve ailesinin idaresinde, şehrinin ve çevresinin 
idaresinde. Bu yüzden şöyle denilmiştir:  

“Kıskançlık sadece erkeğin eşini müdafaa etmesi olmayıp, 
buna ihtiyacı olan herkesi müdafaa etmesidir.” 

Yine: “Kıskançlık, bütün zayıfları savunmaktır” denilmiştir. 
Bunu hak etmeyen kimseler katında ise nimetten hoşlanmama 
olarak adlandırılır. Kıskançlık, insanî güçlerden biri olarak bütün 

                                                

32 Hasen. İbn Ebi’d-Dunya Sıfatu’l-Cenne (39) Ziyau’l-Makdisi, 
Sıfatu’l-Cenne (33) Haraiti Mesaviu’l-Ahlak (410) Beyhaki el-Esma ve’s-
Sifat (692) 

* Ali radıyallahu anh’den zayıf isnadla: Deylemi (675) İbn Hacer, 
Garaibu’l-Multekita (el yazma no: 717) 

* Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den zayıf isnadla: Darekutni 
el-Mu’telef ve’l-Muhtelef (2/30) Hatib Muvazzahu Evham (1/539) 
isnadında Cisr b. Ferkad çok zayıftır. 
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insanlarda bulunmuş olsa da Araplarda çok özel bir yere sahip 
olmuştur. O kadar ki, bir Arab’ın avlusuna sığınan kimse, 
düşmanı bile olsa, bu duygusunun ve komşuluğun etkisiyle onu 
savunurdu…”33 

Abdullah b. Mes’ud radiyallahu anh’den: Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

َيُر ِمَن اّللَِّ َما مِ  َم الَفَواِحَش ِمن  أَ  ن  أََحد  أَغ  ِل َذِلَك َحرَّ   ج 

"Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu yüzden 
çirkinlikleri haram kılmıştır."34  

Ebû Hureyre radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

َ َيَغارُ ِإنَّ  ِ أَن  َيأ ِتَي ال    اّللَّ َرُة اّللَّ ُ َوَغي  َم اّللَّ ِمُن َما َحرَّ  ُمؤ 

"Şüphesiz Allah kıskançtır. Allah'ın kıskançlığı, mümin 
kimsenin Allah'ın haram kıldığı bir şey işlemesi 
hususundadır."35 

Sa'd b. Ubâde radiyallahu anh: “Eğer hanımımla beraber 
birisini görürsem dört şahidi beklemeksizin onu kılıçla 
paramparça ederim” demesi üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve 

                                                

33 Ragıb el-İsfehânî, ez-Zeria (s.260, 261) 
34 Sahih. Buhari (5220), Muslim (2760)  
35 Sahih. Buhârî (5223), Müslim (2761-62) 
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sellem şöyle buyurdu: 

د  أَتَ  َرِة َسع  َجُبوَن ِمن  َغي  َيُر ِمن هُ وَ  ع  ِ َْلََنا أَغ  َيُر  اّللَّ ُ أَغ  َواّللَّ
ِل غَ  ِمن ِي َها َوَما َوِمن  أَج  َم الَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن   َحرَّ

ِ َرِة اّللَّ ي 
 َبَطنَ 

“Sad’ın kıskançlığına şaşıyor musunuz? Ben Sad’dan 
daha kıskancım ve Allah da benden daha kıskançtır. Bu 
yüzden Allah, çirkinliklerin açığını da gizlisini de haram 
kılmıştır.”36 

İbn Mesud radıyallahu anh dedi ki;  “Kıskanç olmayan 
erkek ayıplanır.”37 

Mahremiyetin Gizlenmesi 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

َفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمنُوا  ِإنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن  َتِشيَع ال 
ُتم  َّل  َلُم َوأَن  ُ َيع  ِخَرِة َواّللَّ َيا َواْل  ن  َلُهم  َعَذاب  أَِليم  ِفي الدُّ

                                                

36  Sahih. Buhari (7416) Müslim (1499) Ahmed (4/248) Hâkim 
(4/398) İbn Hibban (13/86) Taberani (20/389) Darimi (2282) Abdullah 
b. Ahmed es-Sunne (1135)  

37 Abdulmelik b. Habib el-Gaye ve’n-Nihaye (353) Ebu’l-Leys 
Semerkandi Bustanu’l-Arifin (s.368) 
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َلُمونَ   َتع 

“İman edenler arasında çirkin şeylerin yayılmasını 
arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza 
vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Nur 19) 

Ali b. Ebi Tâlib radiyallahu anh’den: “Çirkin bir şeyi 
söyleyen ile onu yayan kişi günahta eşittirler.”38 

İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َكُبنَّ  َلُكم   َكانَ  َمن   ُسَننَ  َلَتر  ًرا َقب  ر   ِشب   ِبِذَراع   َوِذَراًعا ِبِشب 
رَ  َدَخَل  أََحَدُهم   أَنَّ  َلو   َحتَّى ُتم   َضب    ُحج   أَنَّ  َلو   َوَحتَّى َلَدَخل 

َرأََتهُ  َجاِمعَ  أََحَدُهم   ُتُموهُ  ِبالطَِّريِق  ام    َلَفَعل 

“Sizden öncekilerin yollarını karış karış, dirsek dirsek 
izleyeceksiniz. Hatta onlardan biri keler deliğine girmişse siz 
de gireceksiniz. Ve hatta onlardan biri eşiyle yol ortasında 
cima etmişse siz de bunu yapacaksınız.”39 

Ebû Saîd radiyallahu anh'dan; Rasulullah sallallahu 

                                                

38 Hasen mevkuf. Buhârî Edebu’l-Mufred (324) Beyhaki Şuab 
(9388) 

39 Sahih. Hâkim (4/502) Deylemi (5346) Mervezi es-Sunne (43) 
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aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

َد اّللِ  ِقَياَمةِ  ِإنَّ ِمن  أََشر ِ النَّاِس ِعن  َم ال  ِزَلًة َيو  ُجَل الرَّ  َمن 
َرأَِتهِ  ِضي ِإَلى ام  َها يُف  ِه، ثُمَّ َين ُشُر ِسرَّ ِضي ِإَلي   َوتُف 

“Kıyamet gününde mertebe bakımından Allah indinde 
en kötü insan şudur ki; kişi hanımına bir sırrını söyler, 
kadında kocasına bir sırrını söyler, sonra o, diğerinin sırrını 
ifşa eder.”40 

Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem mescide girdiğinde orada Ensar’dan kadınlar 
vardı. Onlara vaaz ve öğütler verdi, takılarından da olsa sadaka 
vermelerini emretti. Sonra şöyle buyurdu: 

َم ِبَما َيُكوُن مِ  َقو  ِبَر ال  َرأَة  أَن  تُخ  ِجَها أََّل َعَسِت ام  ن  َزو 
َم ِبَما َيُكوُن أََّل َهل  َعَسى  ِإَذا َخََل ِبَها َقو  ِبَر ال  ُه َرُجل  أَن  يُخ  ِمن 
ِلهِ ِإَذا َخََل بِ  ي نِ َفَقاَمِت ا َقاَل  أَه  َعاُء ال َخدَّ َرأَة  َسف  ِ وَ  َفَقاَلت   م  اّللَّ

َعُلونَ  نَ  ِإنَُّهم  َلَيف  َعل  َعُلوا َذِلَك  َقاَل  َوِإنَُّهنَّ َلَيف  ئُُكم   َفََل َتف   أََفََل أَُنب ِ
َطان   َطاَنًة ِبالطَِّريِق َما َمَثُل َذِلَك؟ َمَثُل َشي   َفَوَقَع ِبَها َلِقَي َشي 

                                                

40 Sahih. Muslim (1437) Ahmed (3/69) Ebu Davud (4970) Ebu 
Avane (3/87) Bezzar (Keşfu’l-Estar 1450) Beyhaki (7/193) 
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 َوالنَّاُس َين ظُُرونَ 

“Dikkat edin! Belki de bir kadın, diğer kadınlara eşiyle 
yalnız kaldığı zaman ne yaptıklarını anlatıyor! Dikkat edin! 
Belki adamın biri eşiyle yalnız kaldığı zaman ne yaptıklarını 
diğer insanlara anlatıyor!” Soluk yanaklı bir kadın kalkıp dedi 
ki:  

“Vallahi erkekler de bunu yapıyor, kadınlar da yapıyor.” 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Bunu yapmayın! Bunun misalini size haber vereyim 
mi? Bu tıpkı erkek bir şeytanın dişi şeytanla yolda karşılaşıp 
da insanların gözleri önünde onunla ilişkiye girmesi 
gibidir.”41 

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den diğer rivayette şu 
şekilde geçer: “…Siyahî bir kadın kalktı ve dedi ki: “Ey Allah’ın 
rasulü! Muhakkak ki erkekler bunu yapıyor ve kadınlar da 
yapıyorlar!...”42 

                                                

41 Hasen. Haraitî Mesaviu’l-Ahlâk (413) 
* Esma bt. Yezid radıyallahu anha’dan hasen isnadla şahidi; 

Ahmed (6/456) Taberani (24/162) Hatib el-Muttefak (467) 
* Abdurrahman b. Semura radiyallahu anh’den şahidi: 

Abdulmelik b. Habib, Edebu’n-Nisa (75) Hadisu İbn Semmak ve’l-Huldî 
(40) Bkz.: Elbani İrvau’l-Galil (2011) 

42 Hasen ligayrihi. İbn Ebi Şeybe (7/67) Ebu Davud (2174) Ahmed 
(2/541) Bezzar (17/61) Abd b. Humeyd (1456) Haraiti Mesaviu’l-Ahlak 
(413) Beyhaki (7/194) İbn Asakir Tarih (67/327) Elbani Adabu’z-Zifaf 
(s.71) Sahihu’l-Cami (7037) 
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Küreselci Kâfirlerin Korona 

Komplosuyla Cinsiyetsiz Toplum 

Planı 

Küreselci çete yeni sistemini "cinsiyetsizlik" üzerine 
kuracağını en başından beri belli etti ve bu "transhümanizm" 
olarak isimlendirildi. Daha bilindik haliyle eşcinselliğin LGBT 
üzerinden dayatılması, "cinsiyetsiz toplum" kavramının üretilerek 
"İstanbul Sözleşmesi" denilen Avrupa Birliği döneminin artığı bir 
ucube sözleşmesiyle kadını erkekle çatıştırıp, bunun için sosyal 
dengeyi bozarak tüm toplumu terörize edip ama sanki kadını 
koruyormuş, koruyacakmış bahanesiyle çengel atmak. 

Batı emperyalizminin sadece Türkiye'ye değil, hedef aldığı 
her ülkeye uyguladığı bir yöntem. Önce çatıştırılacak tarafları 
seç, sonra çatışmayı besle, daha sonra iki tarafı da kışkırtacak 
kuklaları konuştur ve ardından sorunu çözecek merkez olarak 
kendi kurallarını dayat ama bu arada çatıştırdığın iki kesim de 
yıpranıp asıl meydanı sana bıraksın. Bunu geçen yıllarda etnik 
ve mezhep çatışması temelinde denedi ve sonuç alamadı Batı 
dünyası. Şimdi sıra kadın erkek çatışmasını besleyip ama kadını 
tutuyormuş gibi yapıp, erkeği suçlu göstermeye çalışı, bu arada 
hem kadını hem de erkeği tüketecek bu gerilimli ortamdan 
LGBT'yi, galip çıkartacak, "cinsiyetsiz toplum"u pazarlayacak 
iklimi oluştur. Küreselcilerin niyetleri bu. 

Korona demek aslında LGBT demek, korona demek 
aslında kadının erkeğin ve dolayısı ile çocuklarının silinmesi, 
köleleşmesi demek. Korona demek kadına, erkeğe, çocuğa 
şiddet uygulamak, demek. 
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Korona mizanseni başladığında şöyle haberler çıktı : 
"Korona en çok erkekleri öldürüyor, kadınlar daha az ölüyor" Bu 
haberin ardından "korona ile mücadelede östrojen hormonu 
hastalıktan koruyor". Tabi, bu korona öyle bir ucube ki, politik 
söylemlerle birebir uyumlu çalışıyor çünkü aynı anda kadın - 
erkek çatışması beslenip asıl şiddet kaynağı küreselciler 
unutturularak yaşanan sorunları kadın ve erkek çatışması 
üzerine kurmak planıyla aşağıdaki gibi açıklamalar da geldi. 
"Erkelerden kurtulmak" gibi.  

Erkeği asıl suçlu gösteren ve sanki kadını düşünüyormuş 
gibi yapanların asıl amacı, küreselci çeteye karşı omuz omuza 
direnen kadın ve erkeği birbirine hasım edip karşılarındaki kadın 
- erkek cephesini ikiye bölüp böylece hem kadını, hem de erkeği 
yalnızlaştırmak ve daha kolay lokma haline getirip LGBT'yi 
dayatmaktı. Kadını ve erkeği kopardınız mı çocuk da 
sahipsizleşeceği için meydan LGBT'ye, çocuk düşmanlarına 
kalacaktı. Bundan sonra onlar için pedofilciliğin yolunu açmak, 
adeta legalleştirmek oldukça kolay olacaktı çünkü aile kavramı 
silinecekti kadın erkek çatışması ile. 

Kadın ve erkek dayanışmasından korktukları için kadını 
erkeği birbirine kırdırmak ilk hamleleri olarak planlarının içinde 
yer aldı. Bu tuzağa düşenler var ama düşmeyen daha kalabalık 
aklı başında kadın ve erkek de var. Yıllarca bu toplumu ve başka 
toplumları şiddet sarmalına sürükleyen, ekonomik, sosyal 
dengeyi bozup insan ruhunu hasta eden, şiddete yönlendiren 
dizi, film ve bilgisayar oyunları ile şiddet tohumları ekenler kendi 
kusurlarını kadın- erkek çatışması üzerine yıkıp yeni bir galibiyet 
almak istiyorlar.  

Hayır, onlar kadını filan düşünmüyorlar, kadını erkeksiz 
bırakıp daha rahat köle yapacakları GILEAD sistemine yol açmak 
istiyorlar. Tabiat kadın ve erkek üzerine kuruludur ve biri olmadan 
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diğer olmaz. Olur diyenler küreselcilerin öjenik ve sapık 
sözcüleridir ancak.  

LGBT karşısında anasız babasız kalan çocukları kontrol 
etmek onlar için bir sistem hedefidir ve bu da "LGBTİ 
ÇOCUKLAR" söylemi ile görünmüştür. Çocukların geleceğini 
düşünen bir kadın ve erkek omuz omuza birlikte küreselcilere 
karşı mücadele etmelidir ve küreselcilerin en çok korktuğu 
birlikteliklerden biri de kadın erkek dayanışmasıdır. İşte bu 
nedenle ikide bir kadın ve erkek çatışmasını besleyip kendileri 
için karışacakları bir çatlak ve çatışma ortamı istiyorlar. 

İşbirlikçi, küreselci sevdalısı aptal erkek ve aptal kadınlar 
ise küreselcilerin düğmelerine basmasıyla birbirine saldırıp 
sisteme hizmet edeceklerdir. Akıllı ve yürekli bir kadın ile akıllı ve 
yürekli bir erkek birlikte, yan yana, omuz omuza dayanışma 
içinde küreselcilere karşı mücadele edeceklerdir. Bugün asıl 
ayrım kadın erkek ayrımı değil, etnik ayrım değil, mezhep ayrımı 
değil insanlık düşmanı, kadın erkek düşmanı, çocuk düşmanı 
küreselcilere karşı mısın yoksa onlardan yana mısın ayrımıdır.... 
Tek ayrım budur, asıl kutuplaşma budur... 

Erkeği hedef gösterip kadını yalnızlaştırıp kolay köle 
yapabilir koşullar arıyorlar LGBT'ye yol açmak ve çocukları 
sahipsiz bırakmak için. Oysa bu dünya kadın ve erkek birlikteliği 
ile vardır, kadın yoksa erkek olmaz, erkek yoksa kadın olmaz. o 
yüzden bugün en büyük dayanışma kadın ve erkek arasından hiç 
olmadığı kadar güçlü olmalıdır çocukları kimsesiz bırakmamak 
için... Kadın ve Erkek birlikte omuz omuza küreselci çeteye karşı 
direnilecektir... 

Planladıkları "ME TOO" hareketi kadını da erkeği de köle 
yapmak içindir. Şiddet istiyorlar politik hedeflerini dayatmak için. 
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Şiddetin asıl kaynağı bugün tüm dünyayı terörize eden 
küreselcilerdir ve bunlara karşı KADIN - ERKEK DAYANIŞMASI 
en çok gerekli olan dayanışmalardan biridir. Akıllı ve yürekli 
erkek ve kadınlar bunu fark etti zaten... 

  



45 

 

İktibas: Türkiye, İstanbul 

Sözleşmesi’nden Derhal Çıkmalıdır! 

Yusuf Kaplan 

 Kadın cinayeti gibi kangrene dönüşen bir sorunun o 
ürpertici Pınar Gültekin cinayetinden sonra sosyal medyada 
gündeme oturması kaçınılmazdı elbette. 

Konu, kadın tecavüzü, cinayeti ve şiddeti’ydi. 

Nasıl tartışıldı peki bu konu? 

Şöyle: “Eğer İstanbul Sözleşmesi iptal edilirse, bu 
cinayetler kontrolden çıkar, dolayısıyla Türkiye’nin İstanbul 
Sözleşmesi’nden çıkması cinayettir!” denildi! 

Konu, Pınar Gültekin cinayeti’ydi. Ama konuşulan, İstanbul 
Sözleşmesi’nin kadın cinayetinin önlenmesinde bir kurtarıcı 
olduğu iddiası! 

“KADIN CİNAYETİ”, “KADINA ŞİDDET” İŞİN 

MASKESİ, KILIFI! 

Birincisi, İstanbul Sözleşmesi’nde kadın cinayetine, kadın 
şiddetine ilişkin çok şey var. Fakat bu yasa uygulamaya 
konulduğu zamandan bu yana kadına yönelik cinayet ve şiddet 
olaylarında azalma değil, artma hatta katlanma olmuş! 

Demek ki, neymiş? İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik 
cinayet ve şiddet olaylarını azaltmamış aksine artırmış, üstelik de 
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katlayarak artırmış! 

Bütün rakamlar, veriler, kadına yönelik şiddet, tecavüz ve 
cinayet olaylarında İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmaya 
başlanmasından bu yana patlama olduğunu göstermesine 
rağmen birileri neden ısrarla İstanbul Sözleşmesi’ni ölümüne 
savunma ihtiyacı duyuyor peki? 

İkinci dikkat çekeceğim nokta tam bu soruyla ilgili: İstanbul 
Sözleşmesi’nde kadına yönelik şiddet, cinayet, tecavüz 
sorunlarının hepsi maske, kılıf. Asıl dert “toplumsal cinsiyet 
eşitliği” ve “cinsel yönelim tercihi” (madde 3) gibi kavramlarla 
sapkın eşcinsel ilişki biçimlerini yasayla meşrulaştırmak ve yasa 
yoluyla topluma dayatmak! 

Zokayı yutmayalım lütfen! 

İstanbul Sözleşmesi’nde şiddetle, nefretle karşı çıktığımız 
yer burası işte: Birileri kadına cinayeti önleme kılıfı altında, bütün 
dünyada eşcinsel ilişki biçimlerini meşrulaştırma, dayatma ve 
yaygınlaştırma, dolayısıyla aile kurumunu çökertme amacı 
güdüyor! 

Buna aslâ göz yumulamaz ve izin verilemez! 

Kadına şiddetle, cinayetle ilgili başka yasa yapamayacak 
kadar aptal mı bu ülkenin hukukçuları? 

Hasta mısınız siz? 

Kimi aldatıyorsunuz? 

Eğer bütün bunları bilerek yapıyorsanız bu toplumun altını 
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sinsice oyacak, aileyi sinsice ortadan kaldıracak tehlikeli bir oyun 
oynuyorsunuz demektir ve bu tezgâhınız er geç deşifre edilip 
suratınıza çarpılır. 

POLONYA KADAR OLAMAYACAK MIYIZ? 

Tıpkı Polonya’da olduğu gibi... 

Polonya, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıyor. 

Gerekçesi sarsıcı! 

Polonya, bugünden itibaren İstanbul Sözleşmesi’nden 
çıkış sürecini resmen başlatıyor... 

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, İstanbul 
Sözleşmesi’nden çıkış gerekçesini açık, net ama son derece 
sarsıcı bir şekilde şöyle açıkladı: 

“İstanbul Sözleşmesi, kabullenemeyeceğimiz sakıncalı 
ideolojik dayatmalar içeriyor. Meselâ bunlardan biri, “toplumsal 
cinsiyet” düşüncesi. Buna göre cinsiyet doğuştan değil, herkesin 
sosyo-kültürel kararına göre belirleniyor. Bu ideolojik varsayıma 
dayanan sözleşmeye göre, sözleşmeyi imzalayan devletler genç 
nesillere, bu “değer ve düşünceleri” öğretmek için eğitim 
sistemini değiştirmek zorunda. Önemli olanın sosyo-kültürel 
tercihlerimize göre belirlediğimiz cinsiyet olduğunu söylüyor. 
Bunu yanlış buluyoruz ve reddediyoruz.” 

Yanarım yanarım da, şu Müslüman ülkede Polonya Adalet 
Bakanı kadar İstanbul Sözleşmesi’ni açıkça ve son derece tutarlı, 
güçlü bir şekilde reddeden bir devlet adamı çıkmadı, ona 
yanarım! 
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Kadın cinayetini kimse savunamaz! Bu sözleşmenin asıl 
meselesi de kadına yönelik şiddet, cinayet değil. Milleti aptal 
yerine koymayın! 

Kadın cinayeti maskedir, işin kılıfıdır! 

Kaldı ki, biraz önce de dikkat çektiğim gibi, kadın cinayetini 
önleyecek yasa yapmaktan âciz mi Türkiye? 

Oysa burada asıl amaç, eşcinsel ilişkilerin yasal hâle 
getirilmesi, yasayla dayatılması ve ailenin çökertilmesidir! 

Böyle bir sözleşmenin adının “İstanbul Sözleşmesi” olarak 
adlandırılması ise yüzkarası! 

Polonya Adalet Bakanı’nı dinlerken, İstanbul adının 
geçmesinden yüzüm kızardı, bu ülkenin her bir insanının da, 
yöneticisinin de bu videoyu izlediklerinde yüzlerinin 
kızaracağından, İstanbul’un adının insanı soysuzlaştıracak bir 
sözleşmenin adı olmasından çılgına döneceklerinden eminim. 

Türkiye, böylesine iğrenç bir amaçla hazırlanan, cinsiyetsiz 
bir dünya inşasının kilometre taşlarını döşeyen yüzkarası bir 
anlaşmadan derhal çıkmalıdır! 

Yoksa yasayla kendi ellerimizle kendi toplumunun altını 
oyma cinayetine imza atmış insanlar olarak tarihe geçeceğiz -
Allah muhafaza! 
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